
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว5797 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดย
แผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี  นั้น 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่านมา 
ห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาฯไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปีและ
การจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2559  โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีระยะเวลาสี่ปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มี
ระยะเวลาสี่ปี 

2. การจัดท า เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถ่ิน 
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ก าหนดให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด  เพื่อน าไปจัดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่จะต้องขยายเวลา
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้องมีเหตุที่จ าเป็นอย่างแท้จริง และให้ค านึงถึงระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดด้วย 

4. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนน้ัน 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ป ี

5. ก าหนดว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งจากแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
 



6. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความ
โปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบูรณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน อัน
จะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข้อ 5  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

 
ห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

1. เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม 2559 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
2559 
 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินให้เป็น
ปัจจุบัน 

2. การจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  หรือด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรา 69/1 ของพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมาตรา 50 วรรค
สอง ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ส าหรับเทศบาล และตามมาตรา 45/1 ของพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้สัดส่วนของการประชุมประชาคม
ท้องถ่ินไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2559 ก าหนดไว้ 

3. การจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้นายอ าเภอบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในลักษณะประชารัฐ  เพื่อน า
ปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 

 
 



4. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้
จัดท าประชาคมท้องถ่ินในระดับต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ระดับชุมชนเมือง ส าหรับ
เทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร และระดับจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้
ส าหรับเมืองพัทยาให้พิจารณาใช้รูปแบบของเทศบาลนคร 

5.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) 

6. ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ส่งรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2559  ส าหรับเมืองพัทยาให้ส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2559 

 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสู่การปฏิบัต ิ

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปี    ที่ก าหนด
ไว้ เช่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2561 
ไปใช้ กรณีที่จะน าโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ. 2562, 2563 หรือ 2564 ไปด าเนินการ จะต้องเข้าสู่ข้ันตอน
ของการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 
การก ากับดูแล 

1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน
เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานอื่น โดย
ถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีก่อน ให้ความเห็นชอบ 

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี 
และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 แนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นหลัก 

3  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามกฎหมาย พิจารณาด าเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 

 



4.  การจัดท า แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีที่อยู่
ระหว่างด าเนินการหรือยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ส าหรับแผนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ด้วย 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-----------------------------  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบันอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓   ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การ

บริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
 “สภาท้องถ่ิน” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา สภา

องค์การบริหารส่วนต าบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง      
“คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล 
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
กฎหมายจัดต้ัง 



“อ าเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภอด้วย 
“ผู้บริหารท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“สมาชิกสภาท้องถ่ิน” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มี
กฎหมายจัดต้ัง 

“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัด

เมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้ากองวิชาการและแผน หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับต าแหน่งดังกล่าว 

“พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้าราชการส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

**“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
**“แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดวิสัยทัศน์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

**“โครงการพัฒนา”   หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   

“แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณนั้น 

“การแก้ไข”  หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดย
ไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ได้    

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ยกเว้นหรือผ่อนผัน 

ข้อ ๖ การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องสอดคล้อง  กับระเบียบว่าด้วยการ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
 
 
 



หมวด ๑ 

องค์กรจัดท าแผนพัฒนา 

---------------  
ข้อ ๗  องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
ข้อ ๘ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันทุกคน กรรมการ        

          (๓) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก กรรมการ 
จ านวนสามคน  

          (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก กรรมการ  
    จ านวนสามคน 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหาร  กรรมการ  

ท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ิน  กรรมการ  

คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการและเลขานุการ     
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน          ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ ๙  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการ          
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ิน           กรรมการ 
คัดเลือกจ านวนสามคน                           
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน กรรมการและเลขานุการ 
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส่วนท้องถ่ินที่ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมาย         
กรรมการตามข้อ ๙ (๓)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ ๑๐  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
**(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน โดยพิจารณาจาก 

(ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
(ค)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์

ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง)  กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
(จ)  นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินที่แถลงต่อสภาท้องถ่ิน 
(ฉ)  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 



ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินค านึงถึงสถานะทางการ
คลังของท้องถ่ิน และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย    

**(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า
ร่างแผนพัฒนา 

ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน แผนพัฒนา แต่หาก
เกินศักยภาพของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมาย
จัดต้ังให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่

ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินและจัดท า
เป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

ข้อ ๑๑   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท า
ร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) 

ข้อ ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม     

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 

หมวด ๒ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
---------------  

ข้อ ๑๓  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗) ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้ 
(๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินน้ัน 
(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนเป็น

กรรมการ 
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต

ต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 



(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตั้งแต่สองปีข้ึนไปและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับ
ถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

ข้อ ๑๔  ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ ๑๕  ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
(๒) ตาย   
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนด ารงต าแหน่ง 
(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งอยู่เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติจ านวนไม่น้อยกว่า

สองในสามให้ออก   
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ 

 

หมวด ๓ 
การจัดท าแผนพัฒนา 

---------------  
**ข้อ ๑๖  ยกเลิก 
**ข้อ ๑๗  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

 (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๔) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและ ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถ่ินสี่ปี 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   ส าหรับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป 

**ข้อ ๑๘  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 

 
 



ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

ในกรณีของเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ 
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีตาม 
วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้าแล้วให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ข้อ ๑๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคล ภายนอกจัดท าหรือร่วมจัดท าร่าง

แผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดท าหรือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาด าเนินการตามขั้นตอน

และวิธีการจัดท าร่างแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๔ 
การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

---------------  
ข้อ ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 

**ข้อ ๒๒   เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
ต่อไป 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

**ข้อ ๒๓  ยกเลิก 
 
 
 
 
 



หมวด ๕ 
การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

---------------  
ข้อ ๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ  โดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

**ข้อ ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

ข้อ ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

**ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

หมวด ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

---------------  
ข้อ ๒๘   ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย   
(๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน                             
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน      
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน    
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน                                                     
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน   

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 
 



ข้อ ๒๙   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๓๐   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคล  ภายนอกด าเนินการหรือร่วม

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
(2) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงาน

ผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

(๕) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    

ข้อ ๓๑   เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การ บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทเฉพาะกาล 
---------------  

**ข้อ ๓๒  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ที่มีอยู่เดิมหรือด าเนินการก่อน วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมี
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
สมชาย  สุนทรวัฒน ์

 (นายสมชาย  สุนทรวัฒน์) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
**แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  29  กันยายน  2559 
 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ง  ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  

๒๘๔๘ 
 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๘ง  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  

๒๕๕๙ 




